
رس�انه هاي ايران تا كنون باره�ا و بارها منطقه 
5 ته�ران را كانون عمده معامالت و رش�د بهاي 
مس�كن حتي در ركود ش�ديد معامالت معرفي 

كرده اند.
منطقه 5 تهران در ش��رايطي بيش��ترين معامالت 
را در بازار مس��كن به خود اختصاص داده است كه 
برخي از تحليلگران بازار مسكن اين منطقه را كانون 
دستكاري و سفته بازی قيمت در بازار مسكن تهران 
و سپس كشور معرفي كرده اند، به طوري كه قيمت 
در اين منطقه طي س��ال هاي 96 تا كن��ون تقريباً 
به طور ميانگين چهار برابر رش��د كرده و حال آنكه 
ميانگين قيمت مسكن در تهران در همين بازه زماني 
نيز رش��د س��ه تا چهار برابري را تجربه كرده است. 
بدين ترتي��ب جاي دارد اتحاديه مش��اوران امالك 
كشوري و تهران و همچنين وزارت راه و شهرسازي 
و صمت و نهادهاي نظارتي در رابطه با آنچه در بازار 
مسكن منطقه 5 مي گذرد به افكار عمومي توضيح 
دهند؛ چراك��ه رويدادهاي اين منطق��ه حكايت از 
سفته بازي و دس��تكاري قيمت از طريق معامالت 

مكرر با قيمت هاي صوري باال دارد. 
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي بازار زمين و مسكن 
در اقتصاد ايران نياز به س��اماندهي سريع دارد، زيرا 
عمده فش��ار بر هزينه خانوار ايراني عموماً از ناحيه 
مسكن تحميل مي شود و همين عامل بزرگ ترين 
سد در برابر ازدواج جوانان و خانه دار شدن زوج هاي 

جوان كه هيچ، زوج هاي ميانسال نيز شده است. 
  نیاز رانتی بازار مسكن

متأس��فانه در كمال تعجب بازار زمين و ساختمان 
در اقتصاد ايران از امتياز طالي��ي و رانتي برخوردار 
است كه آن را از ساير بازارها متمايز كرده است. در 
بازار زمين و ساختمان معموالً آخرين قيمت معامله 
مبناي قيمت هاي بعدي پيشنهادي قرار مي گيرد؛ 
مثاًل اگر در منطقه 5 تهران چندين معامله با قيمت 
باالتر از عرف بازار انجام گيرد همين معامالت مبنايي 
قرار مي گيرد تا ساير مشاوران امالك كه مابين ساير 
اعضاي اتحاديه صاحب كانال هاي ارتباطي آناليني 
چون تلگرام و اينستاگرام هستند به سرعت قيمت ها 
را باال ببرند.  حال تصور كنيد برخي از اعضاي مشاور  
امالك منطق��ه 5 كه خود در كار ساخت و س��از نيز 
هستند و امالك زيادي را در سبد دارايي هاي خود 
دارند، از طريق تباني براي افزايش قيمت ها معامالت 
مكرري را با قيمت هاي باال بين خود تجهيز كنند تا 
قيمت هاي منطقه و سپس ساير مناطق تهران را باال 
ببرند، در اين بين به دليل آنك��ه اين صنف معموالً 
خودش بر خودش نظارت مي كند و شايد برخي از 
مشاور امالكي هاي منطقه 5 در اتحاديه مشاور امالك 
تهران يا كشوري سمت هاي باال داشته باشند، نظارت 
مؤثر و چنداني بر عملكرد خالف برخي از مشاوران 

امالك انجام نمي گيرد. 
از اين رو كارشناسان اقتصادي معتقدند كه در ابتدا 
وزارت راه و شهرسازي و وزارت صمت بايد در رابطه 
با آنچه در منطقه 5 تهران در حوزه زمين و ساختمان 
مي گذرد پاسخگو باشند و سپس اتحاديه مشاوران 
امالك تهران و كش��وري توضيح ده��د كه اعضاي 
اصلي آن آيا در منطقه 5 تهران صاحب دفاتر مشاور 
امالكي هستند يا خير؟ و سپس در خصوص آنچه در 
دو س��ال اخير در اين منطقه گذشته است گزارش 

مبسوطي را جهت تنوير افكار عمومي ارائه دهد. 
البته رويداد فوق يعني تباني براي دستكاري قيمت 
مسكن مي تواند در ساير مناطقي چون يک الي 5 و 

منطقه 22 تهران نيز رخ دهد؛ بدين جهت جاي دارد 
به سرعت در ابتدا با هماهنگي وزارتخانه هاي راه و 
شهرسازي و صمت بساط اتحاديه مشاوران امالك 
غيرمجاز از سطح شهر تهران و كشور برچيده شود 
و سپس مشاوران امالك مجازي كه اقدام به تجهيز 
معامالت مكرر با قيمت كذب با هدف دس��تكاري 
قيمت در بازار مسكن كرده اند به قوه قضائيه معرفي 
شوند.  در عين حال وزارت اقتصاد و به طور مشخص 
سازمان امور مالياتي بايد با هماهنگي سازمان ثبت 
اسناد و امالك و بانک مركزي و مركز آمار بر سامانه 
ثبت معامالت زمين و س��اختمان نظارت داش��ته 
باشد تا اشخاصي كه به يكباره برخالف قيمت هاي 
عرف بازار، با قيمت هاي كذاي��ي اقدام به معامالت 
مكرر مي كنند را در تور مالياتي خ��ود گرفتار و در 
صورت لزوم و كشف سازماندهي بودن اين معامالت 
اين اش��خاص را به قوه قضائي��ه و نهادهاي نظارتي 

معرفي كند. 
ب��راي درك بهتر موض��وع امتياز رانت��ي و طاليي 
قيمت گذاري در بخش زمين و ساختمان بايد گفت 
امروزه قيمت هاي ارائه ش��ده در بازارهايي چون ارز 
و سكه و طال در اتحاديه طال و س��كه و صرافي ها و 
بانک ها و س��اير نهادهاي پولي تحت نظارت بانک 
مركزي اس��ت؛ يعني اعضاي اتحاديه ي��ا برخي از 
اشخاص حقيقي و حقوقي نمي توانند از طريق تباني 
و انجام معامالتي با قيمت هاي به مراتب باالتر از عرف 

بازار قيمت ها را با جهش مواجه كنند. 
كمااينكه در ب��ازار بورس اوراق به��ادار يا فرابورس 
و ب��ورس كاال و ب��ورس انرژي نيز قيمت ه��ا داراي 
فرمول خاص خود اس��ت و برخ��ي از معامله گران 

نمي توانند به سادگي با سرمايه اندك و چند معامله 
محدود قيمت اوراق بهادار يا محصوالت مالي ديگر را 
دستكاري كنند؛ چراكه باالی سر بازارها، اتحاديه ها و 
انجمن هاي فعال در اين حوزه ها نهادي چون سازمان 
بورس اوراق بهادار قرار دارد و در صورت تخلف هاي 
قابل مالحظه حتي مجوزهاي اشخاص متخلف باطل 
و پرونده آنها به دستگاه هاي نظارتي و قضائي برای 

برخوردهاي قانوني ارائه خواهد شد. 
به نظر مي رس��د يا وزارت راه و شهرسازي يا وزارت 
صمت بايد مس��ئوليت نظ��ارت بر بازار مس��كن و 
همچنين نهادها و مجموعه هاي فعال در اين حوزه را 
چون مشاوران امالك بپذيرند و مشخص شود اصاًل 
مبناي قيمت گذاري در بخش زمين و ساختمان به 
چه شكل است و چرا در بازار ركودي مسكن تهران 
برخي از اش��خاص صرفاً با انجام تعدادي معامالت 
محدود با نرخ هاي كذايي زمينه ساز جهش قيمت 
كل بازار مس��كن تهران و س��پس كش��ور را فراهم 

مي آورند. 
  نقش دالالن مس�كن در افزايش جمعیت 

حاشیه نشین شهرها
متأسفانه دستكاري قيمت در بازار مسكن تهران به 
قدري بوده است كه بسياري از خانوارهاي مستأجر 
يا بخش عمده درآمد خود را بابت اجاره بها از دست 
مي دهند يا اينكه مجبور ش��ده اند س��ال به سال به 
مناطق پايين هجرت كنند و اين روند تا جايي ادامه 
يافته كه كار به افزايش جمعيت حاشيه نشينان شهر 
منتج شده اس��ت. از س��وي ديگر، ناتواني متوليان 
بخش هاي مرتبط با حفظ ارزش پولي ملي در برابر 
ساير كاالهايي چون زمين و س��اختمان نيز باعث 

شده اس��ت ارزش وديعه مس��تأجران و همچنين 
پس اندازكنندگان پول براي خريد مسكن به شكل 

پيوسته كاهش يابد. 
ب��ا توجه ب��ه اينكه اطالعاتي در دس��ت اس��ت كه 
بورس بازي هايي در برخي از مناطق خاص مسكن 
همچون منطق��ه 5 تهران بين برخي از مش��اوران 
امالك انجام مي گيرد و اين اشخاص نيز قصد ورود 
به مجلس شوراي اسالمي را نيز دارند، جاي دارد اين 
افراد مورد برخورد هاي جدي توس��ط خود اتحاديه 
و وزارتخانه هايي چون راه و شهرس��ازي و صمت و 
نهادهاي نظارتي و قضائي ق��رار گيرند تا زين پس 
شاهد دس��تكاري قيمت مسكن نباشيم و اشخاص 
دس��تكاري كننده قيمت ها نيز ب��ه جهت ممانعت 
از اجراي طرح ماليات بر مس��كن خالي از س��كنه و 
ماليات بر معامالت مكرر مس��كن و عايدي سرمايه 
مرتبط با بخش زمين و ساختمان و افشاي عمومي 
اطالعات س��امانه كاداستر زمين و س��اختمان به 

مجلس ورود نكنند. 
  افزايش قیمت مس�كن در ته�ران از كدام 

منطقه خط مي گیرد
گفتنی اس��ت كه پنج منطقه از مناطق بيس��ت و 
دوگانه ش��هر تهران، نيمي از معامالت مسكن را به 
خود اختصاص داده اند. آبان ماه امسال 50/4 درصد 
قراردادهاي خريد و فروش مس��كن شهر تهران در 
پنج منطق��ه  5، 2، 4، ۱0 و ۱4 انجام ش��د. منطقه  
5 كماكان پيشتاز معامالت اس��ت و در آبان ماه به 
تنهايي ۱7/3 درص��د از كل قرارداده��اي خريد و 

فروش در اين منطقه به امضا رسيد. 
آمارها نش��ان مي ده��د مناطق داراي س��رانه هاي 
مناسب و سكونت خانوارهاي متوسط، كانون خريد 
و فروش ملک در شهر تهران هستند. توزيع مناطق 
شهر تهران برحسب س��هم از تعداد معامالت انجام 
ش��ده در آبان ماه س��ال ۱39۸ نش��ان مي دهد از 
مي��ان مناطق بيس��ت و دوگانه پايتخ��ت، منطقه 
5 با س��هم ۱7/2درصد از كل معامالت، بيشترين 
تعداد مبايعه نامه ها را به خود اختصاص داده است. 
همچنين مناطق 2 و 4 به ترتيب با سهم هاي 9/4 و 
۸/5 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در 
مجموع 74/7 درصد از كل تع��داد معامالت انجام 
شده در ش��هر تهران در آبان ماه سال جاري مربوط 
به ۱0 منطقه  ش��هر )به ترتيب بيش��ترين فراواني 
شامل مناطق 5، 2، 4، ۱0، ۱4، 7، ۸، ۱5، ۱ و ۱۱( 
بوده و ۱2 منطقه  باقيمانده 25/3 درصد از كل تعداد 

معامالت را به خود اختصاص داده اند. 
  متولی بازار مسكن كدام وزارتخانه است

در نهايت بايد عنوان داشت كه محمد حسين اديب، 
تحليلگر حوزه ريسک با اش��اره به قفل شدن حجم 
معامالت در بازار مسكن مدعي ش��ده بود كه بازار 
مسكن تهران ش��اهد بورس بازي مسكن در برخي 
از مناطق و محالت و خيابان ها خاص است و حجم 
معام��الت در س��ال هاي اخير به مي��زان معامالت 
در دهه 60 و جنگ تحميلي س��قوط داشته است؛ 
بدين ترتيب مي توان متوجه ش��د كه بازار مسكن 
با چالش بسيار جدي نقدش��وندگي مسكن روبه  رو 
است، به طوري كه امروز بسياري از مسكن ها به دليل 
جهش هاي قيمت ناشي از دستكاري قيمت مسكن 
و ناتواني قدرت خريد متقاضيان روي دست صاحبان 
امالك مانده است و با توجه به وجود 3 الي ۸ ميليون 
خانه خالي از سكنه نيز بعيد است بازار مسكن به اين 

زودي ها از ركود خارج شود. 
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کانون دستکاری قیمت مسکن منطقه 5 تهران است!
 مراقب باشیم مخالفان مالیات به معامالت مكرر و خانه های خالی
 و عايدی سرمايه مرتبط با بازار مسكن به مجلس ورود نكنند

پاسخ عربستان به يك شائبه نفتي
عبدالعزي�ز بن س�لمان، وزي�ر ان�رژي عربس�تان س�عودي در 
مصاحب�ه ب�ا ي�ك ش�بكه تلويزيون�ي سي ان بي س�ي گف�ت: 
»همزمان�ي تواف�ق ب�راي كاهش بیش�تر عرض�ه جهان�ي نفت 
با عرض�ه اولی�ه عموم�ي س�هام آرامكو عم�دي نبوده اس�ت.« 
به گزارش ايس��نا، اوپک و متحدانش كه به گروه اوپک پالس معروف 
هستند در نشست رسمي روز جمعه در وين با افزودن 500 هزار بشكه 
در روز ديگر به كاهش توليد تا مارس سال 2020 موافقت كردند و به 
اين ترتيب تصميم گرفتند سياست محدوديت عرضه خود را تشديد 

كنند. 
پس از اعالم اي��ن تصميم عبدالعزي��ز به سي ان بي س��ي گفت: »اين 
دو رويداد ب��ه يكديگر ارتباط��ي ندارند و ارزش آرامكوي س��عودي با 
تحولي در اينجا يا آنجا در عرضه نفت نمي تواند برآورد شود و فهرست 
سرمايه گذاران مؤسسه اي براي آرامكو نش��ان مي دهد كه اين نهادها 

تمايل دارند از آرامكو براي بلندمدت حمايت كنند.« 
بازار بورس عربس��تان س��عودي )تداول( اعالم كرده كه معامله سهام 

شركت نفتي آرامكوي سعودي از ۱۱ دسامبر آغاز خواهد شد. 
آرامكوي سعودي عرضه اوليه عمومي سهام را 32 ريال سعودي )۸/53 
دالر( به ازاي هر سهم قيمت گذاشته و 25/6ميليارد دالر از عرضه اوليه 
خود كس��ب خواهد كرد و ركورد 25 ميليارد دالر عرضه اوليه س��هام 
شركت چيني علي بابا در سال 20۱4 را مي شكند. عرضه اوليه عمومي 
سهام آرامكو با هدف تأمين منابع مالي الزم براي متنوع كردن اقتصاد 
عربستان سعودي و كاهش وابستگي اين كش��ور به درآمدهاي نفتي 

صورت مي گيرد. 
تداول در وب س��ايت خود اعالم كرد س��هام آرامكو با استفاده از نماد 
2222 معامله خواهد ش��د و سقف نوس��ان روزانه مثبت يا منفي ۱0 
درصد خواهد داشت. همچنين در نخس��تين روز آغاز معامالت سهام 
آرامكو، درخواست خريد سهام اين شركت به مدت 30 دقيقه تمديد 

خواهد شد. 
وزير انرژي عربستان سعودي اظهار كرد: »بر اين باور است كساني كه 
تصميم گرفتند در عرضه اوليه عمومي سهام آرامكو شركت نكنند به 

زودي از پشيماني انگشت خود را خواهند گزيد!«
قيمت هاي نفت روز جمعه مدت كوتاهي پ��س از اعالم تصميم اوپک 
پالس براي كاهش توليد به ميزان ۱/7ميليون بش��كه در روز، صعود 

كردند.«
عربستان سعودي كاهش داوطلبانه توليد به ميزان 400 هزار بشكه در 
روز را انجام خواهد داد كه به معناي كاهش توليد 2/۱ ميليون بشكه در 

روز از سوي گروه اوپک پالس است. 

 تهديد ترکیه از سوی امريکا 
در خصوص پرونده تحريم هاي ايران

دادس�تان نیوي�ورك، ب�ار ديگ�ر هال�ك بان�ك را نس�بت ب�ه 
عواق�ب حاض�ر نش�دن در دادگاه تحريم ه�ا تهدي�د ك�رد. 
به گزارش نيويورك تايمز، پس از آنكه هالک بانک اعالم كرد به دليل 
نداشتن شعبه و تراكنش مالي در امريكا، دادستاني نيويورك را واجد 
شرايط رسيدگي به اتهامات وارده در خصوص پرونده نقض تحريم هاي 
ايران نمي داند، ريچارد برمان، دادس��تان نيويورك اين بانک را تهديد 
كرده اس��ت كه در صورت حضور نيافتن در دادگاه، اين بانک را به فرار 

قضائي متهم خواهد كرد. 
هالک بانک در بيانيه اي اعالم كرده است كه دادگاه امريكا بيانيه هايي 
در داخل و خارج از محيط دادگاه صادر كرده است و با توجه به رويكرد 
فعلي دادگاه، س��ؤاالت جدي در خصوص بي طرفي اين دادگاه وجود 
دارد. هالک بانک در ادامه، نقش خود طي تاريخ ۸0 ساله تأسيس اش در 
اقتصاد تركيه را حياتي و افتخارآميز دانسته و افزده است كه اين بانک به 

ايفاي نقش خود در توسعه اقتصاد تركيه ادامه خواهد داد. 
هالک بانک اخيراً از طرف دادستاني نيويورك به نقض تحريم هاي ايران 
و انتقال 20 ميليارد دالر از درآمدهاي فروش نفتي اين كشور متهم شده 
اس��ت. اگرچه اين بانک هنوز از طرف مقامات امريكايي به طور قطعي 
مجرم دانسته نش��ده، اما از زمان دس��تگيري رضا ضراب، تاجر طالي 
ايراني- تركي نام آن در پرونده هاي ايران تكرار شده است. آقاي ضراب 

سال 20۱5 و در جريان سفر تفريحي به فلوريدا بازداشت شد. 
به گفته برمان، در پرونده هالک بان��ک، اتهاماتي متوجه رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهور تركيه؛ بوزداغ، وزير دادگستري و برات آلبايراك، 
وزير دارايي و داماد اردوغان ش��ده اس��ت. همچنين مهمت شمشک، 
معاون سابق نخس��ت وزير تركيه و مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه 
تركيه از ديگر كساني هستند كه نامشان در اين پرونده ديده مي شود. 

مقامات امريكايي در پرونده فوق، 9 نفر از مديران هالک بانک از جمله 
مهمت هاكان آتيال، معاون س��ابق اين بانک را متهم به نقض تحريم ها 
كرده اند. آتيال سال گذشته نيز به دليل آنچه واشنگتن »كمک به تهران 
براي فروش نفت« خواند، در نيويورك محاكمه شده بود. او در ماه ژوئن 

از زندان آزاد شده بود. 

ضربه تسال به پورشه 
پورشه به تازگي ادعا كرده است كه دارندگان خودروهاي تسال در 
حقیقت به دنبال خريداري خودروي برقي پورشه تايكان هستند. 
به گزارش سي ان بي سي، تسالموتورز كه در سال هاي اخير با معرفي 
برنامه هاي جاه طلبانه و بلندپروازانه خود سعي داشته كه در جلب نظر 
مشتريان و عالقمندان به خريداري خودروهاي جديد، مدرن، الكتريكي 
و پاك به دستاورد و موفقيت بزرگي دست پيدا كند، تبديل به يكي از 
سرسخت ترين رقباي شركت هاي خودروسازي بزرگ در جهان شده و 

به رقابت تنگاتنگي با آنها پرداخته است. 
مديرعامل ش��ركت آلماني پورش��ه در بخ��ش امريكاي ش��مالي در 
گفت وگويي با رسانه ها خاطر نشان كرده است آن دسته از افرادي كه 
خودروهاي برقي تسال را خريداري و تهيه كرده اند، به دنبال خريداري 
پورشه تايكان هستند؛ چراكه به باور آنها، پورشه امتحان خود را پس 

داده و موجب جلب اعتماد آنها شده است. 
اين در حاليست كه پيشتر بس��ياري از كارشناسان و تحليلگران فعال 
در حوزه خودرو برآورد و اعالم كرده بودند كه تسال در صورت معرفي و 
عرضه محصوالت مدرن و جديد مجهز به فناوري هاي نوين، تهديدي 
بزرگ براي ساير خودروسازان موفق جهان به شمار خواهد رفت و شايد 
در آينده اي نه چندان دور موجب كنار زدن آنها از گردونه خودروسازي 

شود. 
پيشتر نيز اخبار و گزارش هاي منتشر شده در منابع خبري نشان مي داد 
تقاضاي باالي مشتريان آلماني از خودروهاي برقي تسال، سهم رقباي 
لوكس آلماني آن را به شدت تهديد كرده و موجب نگراني خودروسازان 

بزرگ در اين كشور شده است. 
تس��الموتورز كه يك��ي از بزرگ ترين ش��ركت هاي امريكايي فعال در 
زمينه خودروسازي و تكنولوژي محسوب مي شود كه فعاليت و اهداف 
بلندپروازانه اي در اين زمينه داش��ته است، هم اكنون بزرگترين رقيب 
خودروس��ازان بزرگ جهان همچون فولكس واگن، بي ام و، بنز، تويوتا، 
هيونداي و غيره محسوب مي شود؛ چراكه با توليد و عرضه خودروهاي 
برقي لوكس و قدرتمندي كه توان پيمايش نسبتاً بااليي دارند، توانسته 
است سهم قابل توجهي از بازار خودروهاي دوستدار محيط زيست و پاك 

را از آن خود كند و قدرت ساير رقيبان را به چالش بكشاند. 
بر اساس گزارش مؤسسه جي پاور، ارزش برندهاي لوكس آلماني از سال 
20۱5 ميالدي تاكنون ش��اهد يک ريزش 6 درصدي بوده و بازار كلي 

آنها نيز 4 درصد كاهش پيدا كرده است. 

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتقیمت پايانینام شركت 

194721546صنايعكاغذسازيكاوه
2588179سيمانسپاهان
232681108سيمانبهبهان

2478118سرمايهگذارينيرو
299071424الميران

8716415صنعتيآما
263601255المپپارسشهاب
804893832صنايعشيمياييسينا

839143995سپنتا
14473689قندلرستان

381071814مليكشتوصنعتودامپروريپارس
283201348معادنمنگنزايران
17376827فنرسازيخاور

251931199كاشيوسراميكحافظ
20445973شهدايران

18808895گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
20364969نيروترانس
211001004ايرانتاير

6536311گروهصنايعبهشهرايران
11203533صنايعالستيكيسهند
211871008كشتوصنعتپياذر

7651364ماشينسازينيرومحركه
11331539تايدواترخاورميانه

12870612لبنياتكالبر
3177151ليزينگايرانيان
7016333آلومينيومايران
5058240واسپاريملت

3582169سرمايهگذاريبوعلي
6383301فوالدآلياژيايران
2974139سيماندورود

11426534گروهمپنا)سهاميعام(
417591950صنايعجوشكابيزد

17392812باما
6578305كمكفنرايندامين

479912224توليديمهرام
6067281مليصنايعمسايران

9513440سيمانهگمتان
13194610حملونقلتوكا
4529209سيمانمازندران

284921314مليسربورويايران
627392885معدنيدماوند

9710446دودهصنعتيپارس
5556255بيمهما

4631212سرمايهگذاريآتيهدماوند
9238422داروسازيكوثر

19224878داروسازيزاگرسفارمدپارس
15463706فوالدخراسان

10476476داروسازيزهراوي
14079635لعابيران

17633793سيمانتهران
511772287پارسخزر

4841216پستبانكايران
7968355پگاهآذربايجانغربي

859903820معادنبافق
15327680پارسمينو

15575690كشاورزيودامپرويمگسال
6117269توريستيورفاهيآبادگرانايران

244391074آبسال
8738384سرمايهگذاريپارستوشه

14908655سرمايهگذاريساختمانايران
12490545گروهصنعتيسپاهان

19946867جامدارو
9915428بينالملليمحصوالتپارس

5952256موتورسازانتراكتورسازيايران
9169393فوالدخوزستان

6310269بيمهملت
19593834شكرشاهرود

334441422فرآوردههاينسوزپارس
11326481دادهپردازيايران

22107938شيشهوگاز
3342141سرمايهگذارياعتبارايران

830423499دشتمرغاب
9487398گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

236899سرمايهگذاريشاهد
16527689داروسازياسوه

3154131سرمايهگذاريصدرتامين
4800199فوالدمباركهاصفهان
2451101ليزينگرايانسايپا

611982518سيمانفارس
3005123ماشينسازياراك

634362591فرآوريموادمعدنيايران
263681074آلومراد

8895357ايرانترانسفو
638832533فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش

7782307سيماناروميه
355081390پارسسرام
4465174بيمهپارسيان
5141200نوردآلومينيوم
11499447سيمانبجنورد
7104275سيمانخزر

15821610نيروكلر
274481042قندهكمتان

383581440كشتوصنعتچينچين
9939373پتروشيميشيراز

6598247رينگسازيمشهد
4556170سيمانداراب

3213119حملونقلبينالملليخليجفارس
261096بانكسينا

6035221گروهداروييبركت
7009256كشتيرانيجمهورياسالميايران

276881003بهنوشايران
25302914شيميداروئيداروپخش

3634129كمباينسازيايران
448251585شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

8702306تكنوتار
21264747نفتپارس

21709748شيرپاستوريزهپگاهخراسان
9011310سامانگستراصفهان

4211143فنرسازيزر
309291050ايرانمرينوس

10830367فجرانرژيخليجفارس
3657122فوالدكاوهجنوبكيش

427441414معدنيامالحايران
14985487پاكسان

6739217سرمايهگذاريمليايران
7988245سيمانهرمزگان

229070تامينسرمايهاميد
8695265سرمايهگذاريصنعتنفت

4934149سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
17658530سيمانآرتااردبيل

9104269دادهگسترعصرنوين-هايوب
8325245صنعتيبهشهر

5005147سيمانفارسوخوزستان
9305272كاشيسعدي

256173سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
18394514سراميكهايصنعتياردكان

8372232گروهصنعتيبارز
20253560بهپرداختملت

278576بانكپارسيان
6988190بيمهآسيا

5450145سيمانكرمان
365397تامينسرمايهلوتوسپارسيان

6662175گروهمديريتسرمايهگذارياميد
289274سرمايهگذاريتوسعهصنعتوتجارت

4463113تجارتالكترونيكپارسيان
7911197صنايعشيمياييفارس
300474سرمايهگذاريپرديس
19700484ذغالسنگنگينطبس

5139126معدنيوصنعتيچادرملو
4955120سيمانخوزستان
305774سيمانكردستان

16423394فوالداميركبيركاشان
33719796صنايعخاكچينيايران

8994211شيشههمدان
12984300لولهوماشينسازيايران
190844سرمايهگذاريخوارزمي

39088898خوراكدامپارس
26790614سيمانقائن

220550بينالملليتوسعهساختمان
5314118حفاريشمال

9070193ايرانياساتايرورابر
798911657گروهصنعتيپاكشو

مطاب�ق آماره�اي مرك�ز آم�ار، دهك ه�اي 
پايی�ن جامع�ه از جمل�ه كارگ�ران در تأمی�ن 
هزينه هاي زندگي كس�ري بودجه دارند و سايه 
س�نگین عقب ماندگ�ي م�زدي روي دس�تمزد 
كارگران ه�ر روز بیش�تر احس�اس مي ش�ود. 
به گزارش تسنيم، نمايندگان كارگري، كارفرمايي 
و دولت در دويست و هشتاد و دومين جلسه شوراي 
عالي كار در روزهاي پاياني اسفند ماه 97، تصميم 
به افزايش حداقل دستمزد كارگران از يک  ميليون 
و ۱۱4هزار تومان به يک ميليون و 5۱6هزار و ۱00 

تومان در سال 9۸ گرفتند. 
 اما افزايش هزينه هاي زندگي، تأثير افزايش دستمزد 
در سال 9۸ را زايل كرده است و دقيقاً به همين دليل 
بود كه گروه هاي كارگري در چند دوره درخواست 
برگزاري كميته مزد به منظور بررسي قدرت خريد 
كارگران را دادند و اين جلسه طي يكي دوماه گذشته 
برگزار و روش هاي افزايش ق��درت خريد كارگران 

بررسي شد. 
  هزينه ها از درآمدها بیشتر است

ناصر چمني، نماينده كارگران در شوراي عالي كار با 
اشاره به كاهش قدرت خريد كارگران گفت: »آمارها 
حاكي از اين اس��ت كه هزينه ها از درآمد كارگران 
پيشي گرفته است، اما عده اي به بهانه هاي مختلف 
مخالف افزايش دستمزد هس��تند و بيان مي كنند 
كه افزايش دس��تمزد، تورم و تعطيلي بنگاه ها را در 

پي دارد.« 
وي ادام��ه داد: »به رغم آنكه س��ال گذش��ته گروه 
كارفرمايي با افزايش حداقل دستمزد بيش از تورم 
مخالفت كرد، ديدي��م كه تصوي��ب افزايش 36/5 
درصدي حداقل مزد نه تنها موجب ريزش نيروهاي 
كار نش��د و در برخي اس��تان ها به رشد اشتغال هم 

انجاميد، كما اينكه طبق آماري كه در اختيار داريم 
در استان آذربايجان شرقي طي شش ماهه اول سال 

با رشد تعداد بيمه شدگان مواجه بوديم.« 
چمني ادامه داد: »در بحث دستمزد، دولت بايد به 
وظيفه خود در قبال كارگ��ران و كارفرمايان عمل 
كند. كارفرمايان به دليل شرايط اقتصادي همچنان 
با مش��كالتي در تأمين مواد اوليه توليد و ماليات و 
هزينه هاي جانبي روبه رو هستند، ولي اگر دولت پاي 
كار بيايد و به كاهش هزينه ها كمک كند، مش��كل 

دستمزد كارگران حل مي شود.« 
  تركیه در شرايط بد اقتصادی دستمزدها را 

100 درصد افزايش داد
نماينده كارگران در ش��وراي عالي كار خاطرنشان 
ك��رد: »تركيه دو س��ال قبل در ش��رايط اقتصادي 

بد و تورم ش��ديد گرفتار ش��ده بود، ب��ا وجود اين 
دستمزد صددرصد افزايش يافت، هرچند كارفرماها 

نمي توانستند اين موضوع را تحمل كنند.« 
چمني در توضيح دليل اين امر گفت: »دولت تركيه 
ماليات را در بخش توليد كاهش داد و به كارفرماها 
اعالم كرد كه از آنها درصد كم��ي ماليات مي گيرد 
تا در عوض آنها اين رقم را روي دس��تمزد نيروهاي 
خود بگذارند و به افزايش حقوقش��ان كمک كنند. 
ما نيز مي توانيم چنين روي��ه اي را براي واحدهاي 
توليدي خود در نظر بگيريم و درصد ماليات را براي 
كارفرمايان كاه��ش دهيم تا اين اق��دام به تقويت 

دستمزد كارگران منجر شود.« 
نماينده كارگران در ش��وراي عالي كار گفت: »اميد 
است با مش��خص شدن رقم س��بد هزينه معيشت 

كارگران در كميته دس��تمزد، مذاكرات مزد 99 به 
شكل معقول تر و كارشناسي شده تري ادامه يابد.«

براساس آمارهاي احصا ش��ده از طرح هزينه درآمد 
خانوار ايراني در سال 97 توس��ط مركز آمار ايران، 
ميانگين كل هزينه يک خانوار شهري در سال 97 
در هر ماه 3ميليون و 276 هزار تومان بوده اس��ت؛ 
همچنين كل درآمد ميانگين خانوار ايراني نيز حدود 

3 ميليون و 600 هزار تومان بوده است. 
جزئيات اين آمارها نشان مي دهد، درحالي كه هزينه 
خانوار ده��ک اول حدود يک ميلي��ون و ۱00 هزار 
تومان بوده، درآمد اين خانواره��ا حدود ۸۸0هزار 

تومان بوده است. 
در گزارش مركز آمار اين موضوع احساس مي شود 
كه دهک هاي پايين جامعه براي تأمين معيشت خود 
با كسري بودجه روبه رو هستند، يعني سايه سنگين 
عقب ماندگي مزدي روي دستمزد كارگران هر روز 

بيشتر احساس مي شود. 
  كدام دهك ها كسري بودجه دارند؟

بررس��ي اعداد و ارقام ط��رح هزينه درآم��د خانوار 
مركز آمار ايران در سال 97 نشان مي دهد، درحالي 
ميانگين درآمد يک خانوار شهري ايراني 3/6 ميليون 
تومان بوده، كه هزينه هاي خانوار شهري دهک اول 
حدود 250هزار تومان از درآمدها بيشتر بوده است؛ 
اين موضوع يعني پيش افتادن هزينه ها از درآمدها 
در دهک دوم به ميزان ۱37ه��زار تومان نيز صدق 
مي كند. در دهک سوم نيز درآمدهاي يک ميليون و 
932هزار توماني حدود ۱7 هزار تومان از هزينه هاي 

يک ميليون و 949 هزار توماني كمتر بوده است. 
همچنين درآم��د ميانگين خانوار ده��ک دهم نيز 
بيش از ۱0ميليون تومان و هزينه اين خانوار حدود 

۸ميليون تومان بوده است. 

سايه سنگين عقب ماندگي مزدي روي دستمزد كارگران
كارگران همچنان متضرر اصلي اتفاقات حوزه اقتصاد

   گزارش 2

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک


